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چكيده :هدف از این پژوهش ارائهی مدل تأثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سالمت
سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران است .این پژوهش در حالت کلی از نظر هدف کاربردی ،از
نظر میزان کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمعآوری دادهها توصیفی از نوع زمینهیابی است .جامعۀ آماری
این تحقیق کارکنان مراکز آموزشی درمانی غرب استان مازندران به تعداد 0481نفر میباشند که  021نفر به
عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .روش نمونهگیری در مرحلهی کمی تصادفی ساده میباشد ابزار جمعآوری
دادهها پرسشنامه محققساخته میباشد که روایی آن با روایی قضاوتی سنجیده شد که روایی پرسشنامه
توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت .برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد که نتایج ضریب آلفای آن باالتر از  1/7محاسبه شد که نشان از پایا بودن پرسشنامه داشت .نتایج
با استفاده از نرمافزار  smart- plsو  spssتجزیه و تحلیل گردید .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که
نقش میانجی سالمت سازمانی در تأثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی به دلیل اینکه مقدار z-value
آن برابر با ( )0011در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران بود مورد تأیید قرار گرفت.
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سازمانی یک سازمان تندرست است و عملکرد کارکنان

مقدمه
دیدگاه مبتنی بر دانش سازمانها بیانگر این مطلب

بر اساس این ارزش ارزیابی میشود (اکبری و همکاران،

است که داراییهای دانشی حتی در صورت نوسانهای

.)0092

مختلف اقتصادی مزایای بلندمدتی چون مزیت رقابتی و

سالمت سازمانی نقش بالقوه و جدی بر رضایت کارکنان

پایداری سازمانی را ایجاد میکند .در واقع ارزیابی بلوغ

و بالطبع عملکرد سازمان دارد و پیشگوییکنندهی

دانش اجازه میدهد شرکتهایی که در حال اجرای

خوبی برای توانمندساز نمودن کارکنان است .از این رو

پروژههای مدیریت دانش هستند ،فعالیتهای مدیریت

سالمت سازمانی سبب اثربخشی سازمان میشود و در

دانش خود را بهصورت جامع ارزیابی نمایند و بهصورت

نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارآیی دارد

سیستماتیک و نظاممند جایگاه و موقعیت خویش را در

(جبارزاده و همکاران .)0091 ،عصر حاضر با

مدیریت دانش تشخیص دهند و دقیقاً موانع پیشرفت را

مشخصههایی همچون پیشرفتهای سریع فناوری

شناسایی نمایند ،تغییرات و تنظیمات الزم را اجرا

اطالعات و ارتباطات ،تولید و توسعهی روزافزون دانش،

نمایند و منابع مورد نیاز برای رسیدن به مراحل بعدی

تغییرات و تحوالت پیچیده شناخته شده است .در این

را تعیین نمایند .برای این منظور ،سازمانها به استفاده

شرایط سازمانها بهعنوان نهادهای اجتماعی ،ناچارند

از مدلهای ارزیابی بلوغ روی آوردهاند .یک مدل بلوغ

پیوسته در حال تهیه و اجرای سازوکاری با این شرایط

دانش ،به سازمان کمک میکند تا پیشرفت نسبی خود

باشند (ترکزاده و همکاران .)0090 ،از این رو ،مفاهیم

را در زمینهی اجرای مدیریت دانش در سطحی

نوآوری و بلوغ دانش به دلیل آن که هر کدام با ایجاد

مشروحتر ارزیابی کند .این مدل را میتوان مجموعهای

مزیت رقابتی ،حیات سازمان را به دنبال خواهند داشت،

از عناصر ساختارمند توصیف کرد که سطوح مختلف

بهشدت مورد توجه قرار گرفتهاند (مصباحی جهرمی و

بلوغ دانش در یک سازمان را تشریح میکنند (سپهری،

همکاران .)0098 ،ابداعات نوآوری گرایش بسیار

 )0091عوامل متعددی بر بلوغ دانش تأثیر میگذارند

شدیدی به دانش ،تخصص و تعهدات کارمندان بهعنوان

که یکی از آنها سالمت سازمانی است (آرنولد و

ورودیهای کلیدی در فرایند خلق ارزش دارد .این در

داپری.)2102 ،

حالی است که سازمانها با نوآوریپذیری باالتر ،در

سالمت سازمانی هم از عوامل بسیاری تأثیر میپذیرد

پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش

که میتواند در دستیابی به اهداف سازمان مؤثر واقع

قابلیتهای جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد

شود ،و منجر به ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و

باالتر کمک میکند ،موفقتر خواهند شد (میرزا حسینی

کوشش ،باال رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به

و همکاران .)0091 ،از طرف دیگر دیدگاه دانشمحور،

اهداف سازمانی خواهد شد .در سازمان سالم ،مأموریت و

سازمانها را بهعنوان مخازن دانش و شایستگی مجسم

اهداف سازمان برای همهی افراد روشن است .همه

میکند این در حالی است که ،نظریه نوآوری بر اساس

میدانند که ارزشهای پذیرفتهشده سازمان کدام

دیدگاه سازمانی و مدیریت دانش یکپارچگی توسعه و

هستند و این ارزشها هستند که مرزهای رفتارها و

کاربرد دانش را تسهیل میکند (حسینی امین و

درست و نادرست را مشخص میکنند .بنابراین ،حرکت

همکاران.)0091 ،

افراد در محدودهی ارزشهای سازمان ،بیانگر فرهنگ
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عباس پور و همكاران

آنچه در این میان به ذهن میرسد ،از یکسو ،الگوهای

مدلهایی از بلوغ عملیاتی مورد نقد و بررسی قرار

فراوانی برای بلوغ مدیریت دانش مطرح شده است که

گرفتهاند .خدیور و عباسی ( )0091در تحقیق خود

انطباق و انتخاب آن را برای پژوهشگران دچار مشکل

نشان دادند که متوسط میزان بلوغ مدیریت دانش در

میکند؛ از این گذشته ،بسیاری از آنها فاقد عمومیت

سازمانهای برتر ایرانی بر روی سطح سوم مدل بلوغ،

هستند (کریسپل )2114 ،و به شکل تجربی آزمون

یعنی سطح استاندارد شده قرار دارد .بررسی ابعاد بلوغ

نشدهاند ،بر بسیاری از الگوهای بلوغ مدیریت دانش

مدیریت دانش نشان میدهند که به ترتیب عاملهای

ایرادهایی وارد شده که لزوم درک آنها را ضروری کرده

فرهنگ ،فناوری ،فرایند ،رهبری و ارزیابی در این

است .از سوی دیگر آن که با وجود مدلها و

شرکتها وضعیت بهتری دارند .مانیان و همکاران

چهارچوبهای مختلفی که دربارهی بلوغ مدیریت دانش

( )0090در تحقیق خود بهمنظور تبیین یک مدل

وجود دارد ،اما تاکنون مدل جامعی ارائه نشده است که

جامع ،با مرور سیستماتیک ادبیات و به کمک روش

ابعاد چندگانهی آن را بهصورت یکپارچه برای دستیابی

پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز) ،کلیۀ ابعاد بلوغ را

به نوآوری سازمانی در نظر بگیرد ،بسیاری از مدلهای

بررسی کرد .سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از

بلوغ دانش ناموفق هستند و گزارشهای شکست بیش

عوامل پیشنهادی به کمک روش کمی آنتروپی شانون،

از  41درصد (لوپزنیکوالس و مرونوسردان2100 ،؛

بر اساس رویکرد تحلیل محتوا تعیین کرد؛ بهطوری که

مانیان و همکاران )0090 ،را به دالیلی چون ،تأکید

این پژوهش هم در روششناسی و هم نتایج به دست

بیش از حد بر فناوری اطالعات ،استراتژیهای نامناسب

آمده دارای نوآوری است .سرنکو و همکاران ( )2108در

و نادیده گرفتن پیامدهای آن ،مطرح میکنند در

تحقیق خود سطوح بلوغ مدیریت دانش در پنج مرحله:

بسیاری از این سازمانها پروژههای بلوغ دانش ،همچون

مرحلهی هرج و مرج؛ مرحلهی وظیفه؛ مرحلهی

پروژههایی مستقل و بدون ارتباط با استراتژیهای

متوسط؛ مرحلهی پیشرفته و مرحلهی ادغام تعریف کرد

سازمان برنامهریزی میشوند ،به همین دلیل شاهد

که برای هر سطح ویژگیهایی مشخص شده کرد که بر

شکست آنها در دستیابی به مزایای مورد انتظار از

اساس آن سطح بلوغ اتحادیههای اعتباری تعیین گشت

پروژههای مدیریت دانش هستیم .بنابراین در ایجاد یک

و تحقیق تیسایاکورن و همکاران ( )2100که در تحقیق

الگوی بلوغ ایدهآل ،برآورده شدن چندین نیاز و

خود بهمنظور هدایت سازمانها برای بهبود و

خواسته ،همچون :کاربستپذیری برای هدفهای

بهینهسازی تواناییهای مدیریت دانش خود در نظر

متفاوت؛ تمرکز بر مناظر مختلف و بهویژه افراد؛ قابل

گرفت و بر اساس این پژوهش ابعاد و مراحل بلوغ

درک بودن و همخوانی با مفاهیم مدیریتی و مواردی از

مدیریت دانش را در تحقیق خود :سطح اکتساب ،سطح

این دست مطرح شده است (رضایی نور و همکاران،

مقدماتی ،سطح استاندارد سیستماتیک ،سطح کمی

.)0091

اندازهگیری و کنترل ،سطح بهبود مستمر و بهینهسازی

حسینی امین و همکاران( )0091در تحقیق خود

معرفی کردند .در حال حاضر سازمانهای بسیاری بر

تعاریفی از مدیریت دانش ،مدلهای ارزیابی بلوغ

روی مدیریت دانش سرمایهگذاری کردهاند .سازمانها

مدیریت دانش ،ابعاد مدل  ،APQCالگوریتمهای

قبل از پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش ،باید

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش ،علوم فرا رشتهای و

فرهنگسازمانی خود را برای استقرار این سیستمها
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اصالح کنند .بدین صورت برای هدفمند نمودن استفاده

سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران

از دانش بهعنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی و نیز

است .این پژوهش در حالت کلی از نظر هدف کاربردی،

سازماندهی مراحل توسعهی مدیریت دانش در سازمان،

از نظر میزان کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمعآوری

شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینهی مدیریت

دادهها توصیفی از نوع زمینهیابی است .در این پژوهش

دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری یک سازمان

در مرحلۀ اول ابعاد بلوغ دانش و نوآوری سازمانی و

برای بهکارگیری و بهبود آن امری ضروری و حیاتی

سالمت سازمانی در مراکز آموزشی درمانی غرب استان

است .توجه به وضعیت بلوغ دانش به مراکز آموزشی

مازندران بر اساس مبانی نظری موجود استخراج شد در

درمانی استان مازندران امکان میدهد که مهارت

ادامه با توجه به ابعاد استخراج شده ،پرسشنامۀ محقق-

مدیریت دانش خود را پیادهسازی نماید .شاخصهایی

ساخته طراحی و در قلمرو پژوهش اجرا و سپس تحلیل

برای اندازهگیری بلوغ دانش در مراکز آموزشی درمانی

شده است .جامعۀ آماری این تحقیق کارکنان مراکز

استان مازندران و ایجاد مکانیزمهای صحیح برای

آموزشی درمانی غرب استان مازندران میباشند شامل

نوآوری سازمانی و سالمت سازمانی از دیگر ضروریات

بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر ،بیمارستان احمدنژاد

انجام تحقیق میباشد .مراکز آموزشی درمانی استان

کتالم رامسر ،بیمارستان رازی چالوس ،بیمارستان

مازندران از طریق سالمت سازمانی میتوان استعدادهای

طالقانی چالوس ،بیمارستان شهید بهشتی نوشهر،

اعضا را شناسایی کرد تا با استفاده از آنها ،اهداف

بیمارستان شهید رجایی تنکابن ،و بیمارستان قائم

سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند و همچنین

عجلاهلل کالردشت میباشد که تعداد کارکنان آنها

یکی از مهمترین موضوعهای مورد توجه مدیران در

 0481نفر میباشند و  021نفر از آنها بهعنوان نمونه در

مراکز آموزشی درمانی استان مازندران مشخص نمودن

نظر گرفته شدند .روش نمونهگیری در مرحله کمی

آن است که یک سازمان چگونه میتواند برای تسهیل

تصادفی ساده میباشد ابزار جمعآوری دادهها در این

نوآوری ،به بهترین شکل سازماندهی شود برای

تحقیق پرسشنامه محققساخته میباشد که روایی آن

هدفمند نمودن استفاده از دانش بهعنوان یک مزیت

با روایی قضاوتی سنجیده شد و روایی پرسشنامه توسط

رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی صحیح مراکز

اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت .برای

آموزشی درمانی استان مازندران ،تعیین مدل

سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ

تأثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی با نقش

استفاده شد که نتایج ضریب آلفای آن باالتر از 1/7

میانجیگری سالمت سازمانی امری با اهمیت و ضروری

محاسبه شد که نشان از پایایی پرسشنامه بود .برای

است .لذا هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل

تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون مدل معادالت ساختاری

تأثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی با نقش

و نرمافزار  smart- plsو  spssاستفاده شد.

میانجیگری سالمت سازمانی در مراکز آموزشی درمانی

یافتهها

استان مازندران میباشد.

روش کار

برای تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا باید پیششرط
الزم برای این فرایند را داشته باشیم .پیششرط اولیه

هدف از این پژوهش ارائه مدل تأثیرگذاری بلوغ
دانش بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سالمت

برای تحلیل عاملی اکتشافی:
-0کافی بودن حجم نمونه است.
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-2متقارن بودن (بدون جهت) روابط سؤاالت با

مدل اندازهگیری :آزمون همگن بودن

عاملهای کشف شونده است.

باید بارهای عاملی تمام سؤاالت بررسی شود و تکتک

 KMOآزمون کافی بودن حجم نمونه است که برابر با

بارهای عاملی باالی  107باشد.

 10421و باالتر از  107میباشد.
آزمون بارتلت جهت متقارن بودن انجام و مشاهده شد
که مقدار  sigبرابر با  10111که کوچکتر از 1011
میباشد ،یعنی روابط کروی یا متقارن هستند.

نمودار:1مدل اندازهگیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

نمودار.2مدل اندازهگیری در حالت تخمین معنیداری ضرایب
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آزمون پایایی مدل:
-0آلفای کرونباخ :همبستگی درونی سؤؤاالت خؤارج

-8شرط چهارم ،CR › AVE :با مقایسؤه مقؤادیر
به دست آمده مشخص میشود که کلیه مقؤادیر  CRاز

از مدل

 AVEبزرگ تر است ،لذا شؤرط چهؤارم روایؤی همگؤرا

مقدار آلفای کرونباخ مؤلفهها بایؤد بؤاالتر از  107باشؤد.

برقرار است.

لذا همبستگی درونی سؤاالت خارج از مدل مورد تأییؤد
قرار میگیرد.
-2پایؤؤایی دلؤؤوین گلدشؤؤتاین (پایؤؤایی مرکؤؤب یؤؤا
ترکیبی):

 بررسی نقش میانجی متغیر سالمت سازمانیدر این بخش نقؤش میؤانجی متغیؤر نؤوآوری سؤنجیده
میشود .برای آزمؤون تؤأثیر یؤک متغیؤر میؤانجی ،یؤک
آزمون پرکاربرد به نام آزمون سوبل وجود دارد که بؤرای

مقدایر ضرایب  CRنشان مؤیدهؤد کؤه همبسؤتگی

معناداری تأثیر میانجی یؤک متغیؤر در رابطؤه میؤان دو

درونی سؤاالت درون مدل برقرار است.

متغیر دیگر به کار میرود .بؤر اسؤاس نتیجؤه بؤه دسؤت

اگر مدل تازه تولد یافته بود  CRباالی  101مورد تأییؤد

آمده از آزمون سوبل مقدار  )0014( z-valueبؤاالتر از

باشد ،اگر مدل در مرحله بلوغ باشد  CRباید باالی 107

 0091میباشد که بیانگر نقش میؤانجی متغیؤر سؤالمت

باشد( .کلین)2101 ،

سازمانی است.

-0پایایی اشتراکی :یعنی یک سؤؤال خؤودش چقؤدر

بررسی کیفیت مدل

تعمیمپذیر است .یعنی سؤال بتواند سهم تبیین واریانس

-نتایج آزمون  R2نشان داد  R2متغیر سالمت

خود را در هر مدل حفظ کند( .بؤرین )2111 ،شؤاخص

سازمانی ( )1/818بین متوسط تا قوی و R2متغیر

آن به نام شاخص اشتراکی اسؤت .ایؤن شؤاخص در pls

نوآوری ( )1/411در حد قوی است.

باید برای هؤر سؤؤال حسؤاب شؤود و بؤرای هؤر متغیؤر

 -نتایج آزمون( F2اندازه اثر) نشان داد که تبیین

گزارش شود و از مجموع میانگین میگیؤرد و بؤرای هؤر

متغیر نوآوری سازمانی ،سهم متغیر بلوغ دانش برابر

متغیر باید باالی  101باشد.

( )10110که مقدار آن در سطح قوی است و سهم

با توجه بؤه نتؤایج حاصؤل از  0آزمؤون پایؤایی ،مؤدل از

متغیر سالمت سازمانی برابر ( )10007که مقدار آن بین

پایایی برخوردار است.

ضعیف و متوسط میباشد .بنابراین متغیر بلوغ دانش

آزمون روایی مدل (روایی سازه)

بیشترین سهم در تبیین متغیر نوآوری سازمانی را

شروط روایی همگرا-0:باید مقادیر بارهؤای عؤاملی تمؤام

داراست.

سؤاالت باالی  107باشد-2،تمامی بارهای عاملی بایؤد از
نظر آماری معنیدار باشد ،مشاهده میشؤود کؤه تمؤامی
ضرایب در سطح اطمینان  ٪99معنؤیدار هسؤتند و در
بازه ( 0091و  )-0091قرار ندارند.

در تبیین متغیر سالمت سازمانی ،سهم متغیر بلوغدانش برابر ( )10110که مقدار آن در سطح قوی است.
 روایی متقاطعcv red :روایی متقاطع آزمون کیفیت مدل است و با نام شاخص

 AVE-0میانگین واریؤانس اسؤتخراجی بؤرای هؤر

افزونگی هم شناخته میشود ،ایؤن شؤاخص فقؤط بؤرای

متغیر مقادیر  AVEبرای هر متغیؤر بؤر اسؤاس جؤدول

متغیرهای درون زا گزارش میشؤود ،چؤون بؤدان معنؤی

باالتر از  101میباشد.

است که آیا پیشبینی رفتؤار متغیرهؤای درونزا توسؤط
متغیرهای برونزا کیفیت مناسبی دارد یا خیر.
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جدول  .1مقادیرcv red
)Q² (=1-SSE/SSO

SSE

SSO

متغیرها

28911

183.789.1

28..28222

نوآوری

2819.

982928317

981228222

سالمت سازمانی

با توجه به ضرایب  cv redنتیجه گرفته مؤیشؤود کؤه

است که مقؤدار آن بؤین ضؤعیف و متوسؤط مؤی باشؤد.

کیفیت مؤدل سؤاختاری در پؤیشبینؤی رفتؤار نؤوآوری

بنابراین متغیر بلؤوغ دانؤش بیشؤترین سؤهم در تبیؤین

سازمانی در حد متوسط تا قوی میباشد.

متغیؤر نؤؤوآوری سؤازمانی را داراسؤؤت .در تبیؤین متغیؤؤر

-آزمون ریشه استاندارد شده میانگین مربؤع بؤاقیمانؤده

سؤؤالمت سؤؤازمانی ،سؤؤهم متغیؤؤر بلؤؤوغ دانؤؤش برابؤؤر بؤؤا

()SRMR

( )10110است کؤه مقؤدار آن در سؤطح قؤوی اسؤت و

بؤؤر اسؤؤاس نظؤؤر هنسؤؤلر و همکؤؤاران ( )2108ریشؤؤه

میؤؤؤزان ( )SRMRارزش کمتؤؤؤر از  100و در حالؤؤؤت

استاندارد شده میانگین مربع باقیمانؤده بؤهعنؤوان یؤک

محافظؤؤهکارانؤؤه  1014مناسؤؤب مؤؤیباشؤؤد و میؤؤزان

معیار مناسب برای  PLS-SEMمعرفی گردیؤد .ارزش

( )RMSRبرابر با ( )101788مؤی باشؤد .لؤذا مؤدل مؤا

کمتر از  100و در حالؤت محافظؤهکارانؤه  1014مناسؤب

دارای شرایط مطلوب میباشد .نتایج این تحقیق با نتایج

میباشد( .هیو و بنتلر)0999 ،

قاسمی و المحمدی ( )0097کؤه مؤدل بلؤوغ دانؤش در

جدول  .2مقدار SRMR
مدل استاندارد
282700

SRMR

همانطور که مشاهده میشود ،میؤزان ( )RMSRبرابؤر
با ( )101788میباشد ،لذا مدل ما دارای شرایط مطلوب
میباشد.

بحث و نتيجهگيری
همانطور که مالحظه شد ،مدل تأثیرگذاری بلوغ دانؤش
بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سالمت سؤازمانی در
مراکؤؤز آموزشؤؤی درمؤؤانی اسؤؤتان مازنؤؤدران ارائؤؤه شؤؤد.
همان طور که مشاهده شد نتایج آزمؤون  R2نشؤان داد
که متغیر سالمت سازمانی بین متوسؤط تؤا قؤوی و R2
متغیر نوآوری در حد قوی است و نتؤایج آزمؤون  F2بؤا
توجه به ضؤرایب  cv redنتیجؤه گرفتؤه مؤیشؤود کؤه
کیفیت مؤدل سؤاختاری در پؤیش بینؤی رفتؤار نؤوآوری
سازمانی در حد متوسط تا قوی میباشد.
در تبیین متغیؤر نؤوآوری سؤازمانی ،سؤهم متغیؤر بلؤوغ
دانش برابر بؤا ( )10110کؤه مقؤدار آن در سؤطح قؤوی
است و سهم متغیر سالمت سؤازمانی برابؤر بؤا ()10007

کالس جهانی بر اساس مدل تعالی :یک رویکرد آمیختؤه
ارائه کرد و تحقیق میرزایی و همکؤاران ( )0097کؤه در
تحقیق خود رابطه بین اشتیاق شغلی و مؤدیریت دانؤش
با نوآوری سازمانی مورد تأیید قرار داد و تحقیق حسینی
امین و همکاران ( )0091که در تحقیق خود مدل بلؤوغ
دانش را بر مبنای رویکرد جامعی برای تعیؤین وضؤعیت
فعلی سازمان ها در زمینه مدیریت دانش ارائه نمودنؤد و
پؤژوهش محمؤدی و همکؤؤاران ( )0091کؤه در تحقیؤؤق
خود رابطه بین بلوغ دانش و نوآوری استراتژیک را تأیید
و نقش تعدیلگری تفکر اسؤتراتژیک نیؤز در رابطؤه بؤین
بلوغ دانش و نوآوری اسؤتراتژیک تأییؤد کؤرد و تحقیؤق
مانیان و همکاران ( )0090که در تحقیق خود مدل بلوغ
دانش هم راستا با استراتژی های کسب وکار با اسؤتفاده از
روش فراترکیب را ارائؤه داد و تحقیؤق اسؤمیت ()2104
که به بررسی ارتقای نوآوری در بخش عمومی بر اسؤاس
مدل بلوغ اکوسیستم نوآوری سازمانی پرداخت و به ایؤن
نتیجه رسید که رهبران باید بؤهمنظؤور ارتقؤای نؤوآوری
سازمانی ،عناصر مختلؤف اکوسیسؤتم را درک و پؤرورش
دهند و تحقیق میس سینی و همکاران ( )2104کؤه در
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تحقیق خود بیان کردند رابطه بین بلؤوغ دانؤش و ارزش

حصؤؤول نتیجؤؤه مطم نؤاً موجبؤؤات نؤؤوآوری سؤؤازمانی را

نوآوری همخوانی دارد .با توجه به نتؤایج حاصؤل از ایؤن

فراهم میآورد.

تحقیق پیشنهاد مؤیشؤود در مراکؤز آموزشؤی درمؤانی
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Presenting the Model of Knowledge Maturity Impact on
Organizational Innovation with Mediating Role of Organizational
Health in Mazandaran Province Educational Centers
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Abstract: The purpose of this study was to present the impact of knowledge
maturity model on organizational innovation with the mediating role of
organizational health in educational centers of Mazandaran province. This
research was generally applied in terms of purpose, in terms of controlling
variables and data collection, it was concidered descriptive in terms of context,
respectively. The statistical population of this research was the staffs working in
west educational-medical centers of Mazandaran province with 320 persons
selected as the sample of study. Afterward, the data were analyzed using smartpls and spss software. According to the findings, all factor loadings were
statistically significant and the mediator role was confirmed. In the presented
model, the results of the model quality test showed R2 was the organizational
health variable between medium to strong; R2 innovation variable was strong;
F2 test results with CV red coefficients concluded that the quality of structural
model was moderate to strong in predicting organizational innovation behavior.
In other words, explaining the organizational innovation variable, the share of
knowledge maturity variable was equal 0.503 that was a strong level; in
addition, the share of organizational health variable was equal 0.117 in fact it
was between weak and medium value. In explaining the organizational health
variable, the contribution of knowledge maturity variable considered equal to
0.503whose value was at strong level and SRMR value was less than 0.1; ist
conservative was 0.08; RMSR was equal (0.0744). Therefore, our model
provided favorable condition.
Key words: Knowledge maturity, Organizational innovation, Organizational
health.
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